
Joerie Minses beëdigd tot burgemeester

Herhaald bericht
Nieuw in de regio: Kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’

Donderdagmiddag 13 januari 2022 
is in een buitengewone raads-
vergadering Joerie Minses door de 
Commissaris van de Koning van 
Gelderland, de heer Berends, 
beëdigd tot burgemeester van de 
gemeente Heumen. Joerie Minses 
is daarmee de opvolger van Marriët 
Mittendorff  die de afgelopen 5 jaar 
burgemeester van Heumen was. 

De gemeenten in de regio gaan 
samen met VGZ ouderen beter 
adviseren en begeleiden in hun 
zoektocht naar passende, blijvende 
zorg. Dit doen we door het op-
zetten van het Kennisloket 
‘Thuis in Blijvende Zorg’. 
Vanaf nu kunnen ouderen daar 
terecht voor uitgebreid advies.

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. 
Als het nodig is krijgen zij zorg en onder-
steuning vanuit verschillende wetten en 
budgetten. Het is voor ouderen soms best 
ingewikkeld om hier een weg in te vinden.  
Waar moeten ze zijn voor welke zorg? 
Daarom gaat VGZ met het Kennisloket 
ouderen beter begeleiden in die volgende 
stap naar de best passende zorg.

Gratis service
Het Kennisloket is een gratis service voor 
alle ouderen die in onze gemeente wonen. 
Het is dus ook voor mensen die niet bij VGZ 
verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten 
kunnen bellen maar ook zorgaanbieders, 
medewerkers van de gemeente, case-
managers of cliëntondersteuners.

Hulp van onze gemeente
Heeft  een oudere inwoner hulp nodig in het 
huishouden, dagbesteding of aangepast 
vervoer? Neem dan contact op met onze 
gemeente via telefoonnummer:
(024) 358 83 00. 

Vanwege de coronamaatregelen was de 
raadsvergadering enkel toegankelijk 
voor een zeer beperkt aantal genodigden. 
Ook was er na afl oop geen receptie. 
De buitengewone raadsvergadering 
werd geopend door de plaatsvervangende 
voorzitter van de gemeenteraad Harry 
Smeets. Vervolgens werd het Koninklijk 
Besluit door griffi  er Nicole Collombon 
voorgelezen, waarna de offi  ciële beëdiging 
van Joerie Minses door de Commissaris van 
de Koning, de heer Berends, plaatsvond.

Hulp van het Kennisloket 
De oudere inwoner kan terecht bij het 
Kennisloket als hij/zij niet weet waar hij 
moet zijn voor zorg, meer zorg nodig heeft  
dan vanuit de Wmo mogelijk is of als de 
inwoner benieuwd is naar zorgmogelijkhe-
den in de toekomst. U kunt het Kennisloket 
bereiken via telefoonnummer: 
(088) 131 16 57 of kijk op: 
www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket

Het Kennisloket adviseert over de verschil-
lende opties; thuis of in een zorginstelling, 
de keuzes die inwoners hebben en hoe de 
zorg te regelen is. De adviseurs van het 
Kennisloket en de gemeente hebben goed 
contact met elkaar, zodat de inwoner 
makkelijker zijn weg naar passende, 
blijvende zorg kan vinden. 

Samenwerking
Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is 
een samenwerking tussen Coöperatie VGZ 
en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, 
Druten, Heumen,  Mook en Middelaar, 
Wijchen en vanaf 2022 ook Nijmegen.

Wethouder Ans Stunnenberg van de 
gemeente Heumen: 
“De zorg is er en het Kennisloket helpt u 
op weg deze zorg te krijgen.”

Marieke Braks, directeur langdurige zorg 
bij het VGZ Zorgkantoor: 
“Zo kunnen we inwoners echt ontzor-
gen. We helpen in de zoektocht naar de 
best passende zorg in een periode 
waarin mensen vaak kwetsbaar zijn. We 
geven snel duidelijkheid in de mogelijk-
heden en de stappen daar naartoe. 
Daarnaast zorgen we voor geruststel-
ling voor de toekomst. We nemen de 
ouderen mee in wat zij kunnen ver-
wachten en wat de zorgmogelijkheden 
zijn. Zo houden zij de regie in eigen 
handen en zijn ze goed voorbereid op 
wat er komen gaat.” 

De nieuwe burgemeester van de gemeente 
Heumen werd vervolgens toegesproken 
en gefeliciteerd door achtereenvolgens 
loco-burgemeester Frank Eetgerink 
namens het college, de burgemeester van 
Nijmegen Hubert Bruls namens de burge-
meesterskring en Harry Smeets namens
de gemeenteraad. Aansluitend vond ook 
gelijk de hameroverdracht door Harry 
Smeets plaats en was het tijd voor het 
omhangen van de ambtsketen. 
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Dit werd in verband met de coronamaat-
regelen waargenomen door Maartje, de 
echtgenote van Joerie Minses. In zijn 
zojuist bekrachtigde nieuwe functie als 
nieuwe burgemeester en voorzitter van de 
gemeenteraad hield Joerie Minses zijn 
installatierede waarmee hij tevens deze 
bijzondere raadsvergadering beëindigde.

Op onze website www.heumen.nl kunt u 
de installatie terugkijken.

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

Er zijn deze week geen collectes

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: nabij Maasdijk - kadastraal G 

 perceelnummer 787,  De Laan 7 

Geweigerde omgevingsvergunning

• Malden: Rijksweg 148 A

• Heumen: Vosseneindseweg 5 

Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen 

• Nederasselt: Sectie D Perceel 104 en 85 nabij 

 Baron van Brakelstraat 

Milieu Effect Rapportage  beoordelingsbesluit

• Overasselt: Kasteelsestraat 12 A 

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op 

uw persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal 

raadplegen op www.dar.nl door in te loggen met 

uw postcode en huisnummer. Ook kunt u de 

Dar-app downloaden. U ontvangt dan een melding 

wanneer u welk afval buiten kunt zetten. 

Voor klachten over ophalen van afval (restafval, 

gft en plastic) neemt u contact op met Dar op 

telefoonnummer: (024) 371 60 00 (elke werkdag 

van 8-17u).

Maak gebruik van het Heumenstegoed!

Als gemeente vinden wij het 
belangrijk dat iedereen mee kan 
doen in onze samenleving. Om dat 
mogelijk te maken kennen we de 
meedoenregeling, vanaf 1 januari 
2022 bekend onder de naam het 
Heumenstegoed. Nu de verrui-
ming van de corona-maatregelen 
weer meer sport- en recreatie-
activiteiten mogelijk maakt, komt 
het Heumenstegoed voor veel 
inwoners extra goed van pas!

De regeling is voor inwoners van onze 
gemeente met een inkomen tot 130% 

van het minimum en een laag vermogen. 
Het gaat om alle gezinsleden die tot dit 
huishouden behoren. Het Heumenstegoed 
kunt u inruilen voor maatschappelijke 
activiteiten voor u zelf, uw partner of voor 
uw kinderen. Het gaat om activiteiten 
zoals een schoolreisje, lidmaatschap van 
een (sport)club,het volgen van muziekles, 
een bioscoopbezoek of een uitstapje. 

Per kalenderjaar is maximaal € 275 per 
gezinslid beschikbaar. Het tegoed bestaat 
uit twee bedragen:
1. Meedoenregeling ter waarde van 
 € 100,-

2. Lidmaatschap vereniging of club ter  
 waarde van € 175,-

Hoe werkt het?
Via het aanmeldformulier Heumenste-
goed vraagt u bij de gemeente voor u en 
uw gezin het Heumenstegoed aan. Kijk 
op: www.heumenstegoed.nl en volg de 
stappen. Gezinsleden van 18 jaar en 
ouder met een eigen inkomen melden 
zich zelfstandig aan via dezelfde site. 

Heeft u hulp nodig? 
Of heeft u nog vragen?
Niet iedereen is even digitaal vaardig 
en soms heeft u even hulp nodig. 
Dat is geen probleem.
Voor hulp kunt u terecht bij: Medewer-
kers van de Formulierenbrigade. 
Bel (06) 23 84 29 64 of kijk voor de 
spreekuren in Maldensteijn op de site: 
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur

Heeft u nog meer vragen over het 
Heumenstegoed dan kunt u ook terecht 
bij de afdeling sociale zaken van de 
gemeente Heumen. 
Bel (024) 358 83 00 of stuur een e-mail 
naar: soza@heumen.nl


